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Arktisk Forening, styret 2018 
 

 

Styret  Salve Dahle Leder  

 Harald Johannesen Nestleder, kasserer  

 Odd M. H. Hansen  

 Gunnar Sætra    

 Janne Schreuder   

 

Varamedlemmer  1. Annemari Kongerød    

 2. Odd Arne Heggås  
 3. Mia Kulseng  

 4. Ivar Stokkeland 

 

Revisor  Charlotte Winsnes    

 

Valgkomiteen 

Nic Tyler, leder 

Stig Falk-Petersen 

Harald Dag Jølle 

 
Medlemmer i 2018 (betalt medlemskontingent i pr 31.12 2018) 

 

Æresmedlemmer:           4 medlemmer -  mot       4  i 2017 

Livsvarige medlemmer:  97 medlemmer -  mot    95  i 2017 

Firma:     6 medlemmer -  mot       8  i 2017 

Vanlige medlemmer:   83 medlemmer -  mot    95   i 2017 

Til sammen    190 medlemmer -  mot   202  i 2017 

 

Kommentarer: 

1) Etter mye "opprydding" er vi nå ganske nær at å ha oversikten over den aktive medlemsmassen. Ikke 

betalende "avmeldes" i medlemslista, med angivelse av årsak for avmelding, (eks. død, ukjent adresse, 

ikke betalt kont., eller lignende).  Derved beholdes historikken. 

2) De oppgitte tall er pr 31.12.2018 (og 31.12.2017). Ved betalingspåminnelse våren 2018 fikk vi 

imidlertid inn rundt 55 ekstra kontingentinnbetalinger for vanlige medlemmer og 3 for firma. Disse vises 

ikke i statistikken over, og dette betyr at vår aktive betalende medlemsmasse er høyere enn fremgår av 

medlemsoversikt angitt ovenfor. Styret vil se på dette, og finne en bedre måte å reflektere utviklingen i 

medlemsmassen ved neste årsmøte.  

 

Kontingent 

 

Kontingent for 2018 har vært:  

Pensjonister/studenter  kr   150,- 

Vanlig medlemmer  kr   250,- 

Firma medlemmer  kr 2000,- 

Livsvarige medlemmer  kr 2000,- (engangsbeløp) 

 

Regnskap (NOK) 

  31.12.2018 31.12.2017 

Inntekter (kontingenter, salg av jubileumsbok, div støtte,)  79 752 83 738 

Kostnader (annonser, reisestøtte foredragsholdere, porto, mm) - 60 948 - 100 707 

Finansinntekter og kostnader, anført som netto kostnad - 605 - 244 

Resultat (inkl.  finansresultat) 18 199 

 

-17 153 
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Balanse (eiendeler, NOK) 

  31.12.2018 31.12.2017 

Bank 9731 1108372  163 610 145 411 

  
Kommentarer til regnskap og balanse. 

På kostnadssiden er lagt inn NOK 10 000 for prosjektering legging av steinheller og lyssetting ved Helmer 

Hanssen minnesmerket. Videre er bokført i underkant av NOK 7000 i inntekter for salg av jubileumsboka.  

I beholdning finnes ca 60 jubileumsbøker og 7 æresmedlemsstatuetter. Verdiene er ikke aktivert i balansen.  

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt 14. februar 2018.   

Årsmøtet oppsummerte jubileumsmøtet avholdt i desember 2017 som meget positivt, ønsket Jubileumsboka 

velkommen.  

Møtet var også svært positiv til at Foreninga hadde fått gjenetablert gammel praksis med utnevning av 

æresmedlemmer, og at man hadde utarbeidet regelverk for tildeling av slikt æresmedlemskap.  

Æresmedlemskap i Arktisk Forening kan tildeles en person som over tid har vist særskilt interesse og 

engasjement for saker innen Foreningens interesseområder.  

Et enstemmig styre utnevner æresmedlemmer etter forslag fra medlemmene i Arktisk Forening. Forslaget må 

være begrunnet 

 

Følgende personer ble utnevnt til æresmedlemmer i Arktisk Forening på jubileumsmøtet 17. desember 2017: 

 Professor Arnoldus Schytte Blix 

 Arkeolog Per Kyrre Reymert  

 Typograf og forfatter Odd Magnus Heide Hansen 

 Ishavskipper og selfanger Bjørne Kvernmo 

 Professor Tore Vorren (post mortem)  

 

Årsmøtet hadde noen kommentarer til årsberetninga som ble innarbeidet i den endelig versjonen.  

 

Årsmøtet gav sin tilslutning til at styret skulle gå videre med planene om å få opparbeidet området ved Helmer 

Hanssen minnesmerket ved at det legges steinheller og markeres med lyssetting.   

 

Styremøter 

Det er avholdt 4 formelle styremøter i 2018, og et møte i komiteen for Tore Vorren seminaret.  Møtene har vært 

knyttet til utvikling av tema og å finne fram til gode foredragsholdere for Foreningas møteprogram sesongen 

2018-2019. Øvrig kommunikasjon har vært gjennomført via e-post og telefon.  

 

17. mai tale ved Roald Amundsen monumentet 

Sedvane tro holdt Arktisk Forening en appell som del av 17. mai komiteens program tilknyttet speidertoget. 

Årets taler var medlem Asle Guneriussen. 

 

  



 

 4 

 

Medlemsmøter 2018 

Onsdag  ÅRSMØTE 

14. februar  
kl. 19.00                                   For medlemmer i Arktisk Forening 
kl. 20.00                 Foredrag for alle interesserte 

 "Maud kommer hjem" v. kunstner Jan Wanggaard 
Møtet avholdes på Polarmuseet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag  Tore Vorren seminaret.   
  "Akvakulturnæringen, hva er veien videre?" 
  Jon Arne Grøttum, Direktør for Havbruk i Sjømat Norge: "Norsk havbruk slå alle rekorder. Hvordan vurderer 

Sjømat Norge veien videre, muligheter og utfordringer?" 
  Ragnar Ludvig Olsen, professor UiT. "Oppdrettslaks som mat -  nok næringsstoffer?" 

14. mars  Samarrangement med UiT  
  Servering av høvelig mat og drikke, og tid til en prat 
kl. 19.00  Møtet avholdes på Polarmuseet 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Onsdag                                        "Med robåt over Nordishavet" 
18. april                                     Stipendiat ved UiT Tor Wigum  
Kl 19.00                                          Møtet avholdes på Polarmuseet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag 12. september 
18:00 

Tromsø Gravlund, kapellet 

Polar kirkegårdsvandring 
Ved Per Helge Nylund, rådgiver ved Tromsø Museum. 

I samarbeid med Tromsø Gravlunds Vel, som serverer kaffe og kaker etter vandringen. Vi 
oppsøker gravene til en del kjente og mindre kjente ishavsveteraner og hører litt om dem. 
Gidsken Halland oppdaterer oss om arbeidet med å verne gravsteder som har hatt 
betydning for byens ishavhistorie. 

Onsdag 17. oktober 
19:00 

Framsenteret 

Vårt polare skattkammer. Norsk Polarinstitutt åpner bildearkivet 
Ved fotoarkivar Ann Kristin Balto. 

Lørdag 27. oktober 
17:00 

Gargam Kulturtun, 
Nordkjosbotn 

Nordkjosbotnmøtet: Nordlyset – fysikk og mystikk  

 

NB! DETTE MØTET MÅTTE UTGÅ PGA. SJUKDOM 
Professor emeritus Asgeir Brekke, professor Unni Pia Løvhaug og artist Berit Alette 
Mienna.   

Enkel servering.  

Mandag 19. november 
19:00 

Norges polare forskningsflaggskip «Kronprins Haakon»  
Omvisning ombord etter formell dåp 17. november. 

NB! Kun for medlemmer av Arktisk Forening. Påmelding via hjemmesiden eller e-post:  
info@arktisk-forening.no. 

Mandag 3. desember 
18:00 

Tromsø Museum 

Julemøtet: Fra Tromsø Museum til Nordområdemuseet 
Ved historiker Stian Bones, historiker Steinar Pedersen og arkitekt Knut Erik Dahl.  

Felles julemøte med Polarmuseet / Tromsø Museum. Det blir servering av mat og høvelig 
drikke, og tid til en prat. 

 
Medlemsmøtene har vært jevnt godt besøkt, med mellom 40 og 100 deltakere på hvert møte.  
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Styret ønsker å takke:  

 Polarmuseets administrasjon for deres hjelpsomhet ved medlemsmøtene som avholdes ved museet 

 Råfisklaget som bidro med kr 5000 til Julemøtet vårt med glimrende leveranser fra Eide Handel 

 Kirkegårdsvandringen samlet over 140 personer! Her må flere berømmes: Tromsø Gravlunds Vel for sin 

velvillighet, og styremedlemmene Harald Johannesen og Mia Kulseng for organiseringen 

 Gisken Halland som har gjort en kjempejobb for å registrere og sikre graver fra Ishavfolk. 

 UiT for samarbeidet med organisering av Tore Vorren seminaret  

 samt alle som - hver på sin måte - er med å fremme det arbeid som Arktisk Forening står for. 

 

 

 

Vedlegg: 

Resultatregnskap pr 31.12. 2018 

Balanseoppstilling pr 31.12.2018 

Revisjonserklæring  

Foreningas medlemsmøter 2018-2019 

 

 

 

 

Tromsø, 13. februar 2019 

 

 

For Arktisk Forening 

 

Salve Dahle, leder 


